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De Vlaming heeft zich de laatste 
jaren ontpopt als een ware 
sorteerkampioen. Sorteren 
en recycleren zijn zeer zeker 
lovenswaardige initiatieven. Op 
die manier zorgen we alvast op 
korte termijn voor minder definitief 
te verwijderen afval. We moeten 
het dus zeker hoog in het vaandel 
blijven dragen. Maar toch kan het 
nóg beter. Het aloude spreekwoord 
“voorkomen is beter dan genezen” 
geldt immers ook voor afval. 
Preventie is hét sleutelwoord 
geworden in het hedendaagse 
duurzame afvalbeleid.

De rode draad door deze gids 
is dan ook het voorkomen van 
afval. Wie afval vermijdt moet het 
immers niet kwijt. Afval voorkomen 
zal altijd beter zijn dan recycleren. 
Ook hergebruik, al of niet via 
één van de vele kringloopcentra, 
moedigen we luidkeels aan. Let 
wel: wat we niet kunnen vermijden, 
moeten we zeker selectief blijven 
inzamelen. Wegwerpartikelen die 

verbrand of, slechter nog, gestort 
worden moeten we echt wel zoveel 
mogelijk vermijden.

In deze gids staan er tal van tips 
om je vuilniszak op dieet te zetten. 
Een goede zaak voor iedereen, 
niet in het minst voor je eigen 
portemonnee. In deel 1 belichten 
we de belangrijkste fracties: wat 
omvatten ze, hoe en waarom 
voorkom je ze en waar kun je 
terecht voor meer informatie?

Twijfel je meer dan je lief is over de 
sorteerregels van een afvalproduct? 
Dan kun je  in deel 2, achteraan 
deze gids, terecht: daar staan een 
heleboel voorwerpen alfabetisch 
opgesomd. Een heus “afvalfabet” 
als het ware. Waar mogelijk geven 
we ook terug tips mee om dit afval 
in de toekomst te voorkomen. 

We hopen dat deze gids je wat 
duidelijkheid verschaft in het 
afvallandschap. Met jouw hulp 
kan de afvalberg krimpen tot een 
afvaldwerg!

Sorteren is zilver, voorkomen is goud
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Kies een systeem dat bij 
je past

GFT (groente-, fruit- en tuinafval)

Als er één fractie is die voorkomen 
kan worden, dan is het wel Groente- 
Fruit- en Tuinafval (GFT). 42% 
van onze restvuilzak is GFT-afval. 
Door organisch afval zelf thuis te 
verwerken halveer je dus niet alleen 
je (dure) huisvuilzak, maar bekom je 
bovendien een bodemverbeteraar 
voor je eigen tuin. Dus: niet alleen 
het milieu wordt er beter van, ook je 
tuin én je portemonnee!

 WEL           NIET
composteerbaar

• aardappelschillen
• fruit- en groenteresten
• eierschalen
• notendoppen
• theebladeren
• theezakjes
• koffi edik, fi lterzakje
• papier van keukenrol
• verwelkte snijbloemen
• versnipperd snoeihout
• zaagmeel
• schaafkrullen
• haagscheersel
• grasmaaisel
• bladeren
• onkruid

• bewerkt hout
• wortelstronken
• grof snoeihout 
• beenderen
• dierlijk afval
• wegwerpluier
• saus, vet, olie
• potaarde, turf, grond
• stof van stofzuiger
• assen uit open haard 
• kattenbakvulling
• plastic,  blik,  bric

In ons afvalfabet (deel II) stippen we heel wat zaken aan die thuis composteerbaar zijn. 
(aangeduid met         ) of die de kippen lusten (aangeduid met           )

Het compostvat
Kleine tuin met vooral 
keukenafval

Compostbak(ken)
Grote tuin met veel
tuinafval

Composthoop
Grote tuin met veel
tuinafval

Wormenbak
Geen tuin en enkel 
keukenafval



Wist je dat … 
theebladeren en –zakjes, koffi edik 
met fi lter, eierschalen, notendoppen, 
keukenrolpapier, mest van kleine 
huisdieren (enkel planteneters, 
bvb. cavia) en brood ook 
composteerbaar zijn? Beenderen, 
vlees- en visresten, saus, gekookte 
groenten, uitwerpselen van 
vleeseters (bvb. honden en katten) 
en grof snoeihout daarentegen zijn 
echt uit den boze: niet alleen omdat 
ze slecht composteren, maar ook 
omdat ze gegarandeerd ongedierte 
aantrekken.

5 basisregels voor een 
succesvol compostvat

Kippen 
Een andere, heel leuke, oplossing 
voor een groot deel van je GFT-afval 
is het houden van kippen. Deze 
veelvraten verorberen meer dan 60 
kg/jaar, zowel gras als alle mogelijke 
etensresten. Je wordt op de koop toe 
regelmatig beloond met verse eitjes! Eén kip levert je gemiddeld een nettowinst 
van zo’n 10 euro per jaar. Zeker het overwegen waard dus!

Mulchmaaier 
Een mulchmaaier is de ideale 
oplossing voor je gazon. Het 
fi jngesnipperde grasmaaisel komt 
tussen de grassprietjes op de bodem 
terecht en vormt er een dunne 
mulchlaag. Met de mulchmaaier 
heb je dus gewoon geen maaisel en 
dus geen afval meer! De mulchlaag 
verteert ter plaatse en geeft zijn 
voedingsstoffen terug aan de bodem 
en het gras. Het maaien gaat sneller 

Je start het best in de zomer of lente.
Kies een zonnig plaatsje.
Plaats 9 tegels op een vlakke ondergrond.
Begin met wat structuurmateriaal (bruin).
Regelmatig beluchten is noodzakelijk.
Zorg voor een goede mengeling tussen 
‘bruin’ en ‘groen’ materiaal.
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Bepaalde zaken van deze fractie 
kun je in beperkte hoeveelheden 
composteren. Beter, en bovendien 
heel boeiend, is om ecologisch te 
tuinieren. In een ecologisch tuin houdt 
men bij het ontwerp, de aanleg en 
het beheer rekening met natuurlijke 
processen en de specifi eke 
mogelijkheden van de tuin (grootte, 
bodemtype, oriëntering, enz.). Dit 
zorgt voor minder (snoei)werk en dus 
minder afval! 

en bemesten is ook al minder of niet 
meer nodig. Daartegenover staat dat 

je wel iets vaker moet maaien en dit best 
tijdens droge weersomstandigheden. Na 

het maaien dien je af en toe de machine te 
reinigen. 

De Provincie 
West-Vlaanderen 
heeft een gratis 
brochure over 
“De ecologische 
siertuin” die 
je telefonisch 
kan bestellen 
op 050/ 403 223 of 
kan bekomen door een mailtje te 
sturen naar: ecologische.tuinen@west-
vlaanderen.be

De Provincie 
West-Vlaanderen 
heeft een gratis 
brochure over 
“De ecologische 

op 050/ 403 223 of 
kan bekomen door een mailtje te 

Info en bestellingen
Een compostvat of wormenbak bestellen aan sterk verminderde prijzen
Meer info of folders over dit alles
Op zoek naar een compostmeester of iemand met groene vingers in je 
buurt die je zeker verder kan helpen

      Raadpleeg de milieudienst van je gemeente of bel Imog 056/71 61 17

Ook op het internet kan je terecht voor meer info op     
     www.thuiscomposteren.be 
     www.ovam.be
     www.ecologischgroen.be
Daar kan je diverse brochures bestellen of downloaden

Snoeihout en overig tuinafval



PMD

Goe bezig
PMD staat voor Plastic fl essen en fl acons, Metalen verpakkingen en 
Drankkartons. Deze fractie wordt sedert 1995 via de blauwe zak van Fost Plus 
ingezameld. Een belangrijk percentage wordt gerecycleerd: zo wordt 2/3 van 
het totale volume aan drankkartons en plastic fl essen die op de markt komen 
daadwerkelijk gerecycleerd, voor metalen is dat quasi de totaliteit. En mocht 
iedereen nóg beter meewerken, zou dat nóg meer kunnen zijn. Want van al de 
PMD-verpakkingen die u met de blauwe zak meegeeft, gaat er niks verloren. 
Sorteren en recycleren is dus wel degelijk zinvol. 

Maar het kan zeker nog beter
Juist: preventie! De discussie over de milieueffecten van drankverpakkingen 
heeft de voorbije jaren al vele tongen beroerd en al ettelijke liters inkt doen 
vloeien. Toch is iedereen het eens over de volgende hiërarchie, gebaseerd op 
de principes van de Ladder van Lansink:

Glazen of PET- retourverpakkingen vormen een zeer milieuvriendelijke  
oplossing zelfs al houden we rekening met de milieunadelen van spoelen en 
vervoeren.

Als je toch regelmatig met een leeg voertuig naar de winkel rijdt, geef dan de 
voorkeur aan fl essen met  statiegeld. Let wel: wegwerp glazen fl essen vormen 
zeker geen milieuvriendelijker alternatief voor PMD-verpakkingen.

Kijk uit naar deze logo’s: ze geven aan dat 
je de lege verpakking (meestal fl essen) 
naar de winkel mag terugbrengen, zodat 
ze hergebruikt kunnen worden. De prijs 
bij aankoop voor de (lege) fl es krijg je zo 
in de vorm van statiegeld terugbetaald.

    

1. Probeer waar mogelijk verpakkingen te voorkomen.
2. Verkies hergebruik. 
3. Lukt dit niet, vergeet dan niet te sorteren met het oog op recyclage.
4. Wegwerpverpakkingen die gestort of verbrand worden, moeten zeker  
    vermeden worden.
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Weg met verpakkingen!
Er zijn tal van mogelijkheden om allerhande verpakkingen te vermijden of te 
beperken:

Koop bij voorkeur niet-verpakte producten of producten met zo weinig 
mogelijk verpakking. 

Leidingwater is nog steeds het milieuvriendelijkste verpakt drinkwater. 

Opteer zoveel mogelijk voor verpakkingen op maat van het gezin. 

Kies bij voorkeur voor navulbare verpakkingen.

Koop geconcentreerde wasproducten. De verpakking is veel kleiner.

Neem een drinkbus of thermos mee op uitstap.

Sommige aluminium-, plastic- of kartonnen doosjes kan je hergebruiken 
als opbergdoosje, om voedsel in te vriezen of te bewaren, ...

In ons afvalalfabet achteraan kun je nagaan of iets al dan niet bij het PMD hoort.

Het Groene Punt-Logo
Opgelet! Er bestaat nogal wat verwarring over het Groene Punt-logo. 
Dit logo betekent niet altijd dat je een milieuvriendelijk of gerecycleerd 
product gekocht hebt.

Het Groene Punt-logo op een verpakking betekent dat de onderneming die 
het product op de markt brengt haar bijdrage betaalt voor de fi nanciering van 
de selectieve inzameling, de sortering en de recyclage van huishoudelijke 
verpakkingen. Het Groene Punt-logo is geen sorteerinstructie. Het betekent 
niet dat de verpakking waarop het is gedrukt  ingezameld of gerecycleerd zal 
worden. Het betekent evenmin dat de verpakking of het product in de verpakking 
gerecycleerd materiaal bevat.

Wil je meer weten over selectief inzamelen, 
sorteren en recycleren, contacteer dan 
FOST Plus vzw en bel 0800/12.690 of surf 
naar www.fostplus.be



De “Do’s en de Don’ts”

Flessen en flacons (eventueel platgedrukt en met hun dop) van:

• water en limonade
• fruit- en groentesappen
• melk
• afwas- en onderhoudsproducten 
(vloeibaar of in poeder)

• wasproducten en wasverzachters
• producten voor bad of douche
• bleekmiddelen
• gedistilleerd water

Verpakkingen volledig ledigen
Maximum volume: 8 liter

PMD (Plastic flessen en flacons)

PMD (Metalen verpakkingen)

PMD (Drankkartons)

• drankblikjes
• fruit- en groentesappen
• conservenblikjes
• schroefdoppen
• dozen en bussen
• kroonkurken en deksels van flessen en bokalen
• spuitbussen van voedingsmiddelen en cosmetica
• aluminium schoteltjes, schaaltjes en bakjes

Verpakkingen volledig ledigen
Maximum volume: 8 liter

• drankkartons voor vloeibare producten
  (fruitsap, melk,...)

Goed geledigd
Zonder voedingsresten

Verboden in de PMD-zak Ook niet toegelaten

Deze zaken horen ook niet bij het glas of bij het papier & karton

• aluminiumfolie
• plastic potjes 
   of vlootjes 
• plastic zakken, 
   folie of film
• piepschuim
• bidons van motorolie
• speelgoed/emmers

Huishoudelijke 
verpakkingen 
die giftige 
of bijtende 
producten 
bevat hebben, 
zijn verboden 

• kleding
• electrotoestellen
• keukenafval
• luiers
• medisch afval

Andere Plastics zijn niet toegelaten (zie “VERBODEN”).

Andere Metalen voorwerpen zijn niet toegelaten (zie “VERBODEN”).

Andere Kartonnen verpakkingen zijn niet toegelaten (zie “VERBODEN”).



Retourfl essen zijn duidelijk de 
meest milieuvriendelijke oplossing. 
Glazen retourfl essen horen 
uiteraard niet bij de fractie ‘Glas’, 
maar moeten teruggebracht worden 
naar de winkel. In ruil krijg je 
statiegeld terug.

De fractie ‘Glas’ betreft wegwerpglas: 
glas dat niet hergebruikt wordt, 
maar wel gerecycleerd kan worden. 
Transport en  recyclage van glas is 
meer belastend voor het milieu dan de 
recyclage van andere verpakkingen 
(zoals PMD). Vermijd dan ook 
wegwerpglazen verpakkingen. 
Tegenwoordig bestaan er alternatieven 
genoeg. 

Wist je dat...
... vensterglas en spiegelglas enkel op het containerpark ingezameld worden? 
Net als lampen, optisch glas (vergrootglas, brilglas, …), porselein (servies, 
…), kristal en aardewerk horen ze NIET in de glasbol. Spoel het aan te bieden 
recipiënt uit en verwijder ook het deksel of de kurk.  Metalen deksels van bokalen 
horen net als kroonkurken bij het PMD.

Glas (Glazen fl essen en bokalen)

Kijk bv. bij de keuze van een 
lekker wijntje uit naar fl essen met 
statiegeld.

Informeer in je buurt eens bij 
een bierhandelaar, melkboer of 
drankencentrale of ze drank in 
retourfl essen aanbieden. Koop groenten en fruit in 

bulk: verse, onverpakte 
voedingswaren zijn vaak 
gezonder en smaken 
beter.

• glazen fl essen
• glazen bokalen en fl acons

• Porselein en aardwerk
• Pyrex
• Vlak glas zoals ruiten 
   en spiegels
• Lampen, TL-lampen
• Stenen fl essen
• Kruiken 
• Opaalglas en kristal

Glas

Volledig ledigen - geen deksels of doppen

Verboden



Misschien heb je het zelf ook al 
gemerkt: een fl ink deel van het oud 
papier dat je voor de inzameling 
buiten zet, had je helemaal niet 
gevraagd. Folders en reclame 
bijvoorbeeld vallen bij bosjes in 
onze brievenbus. Dagelijks worden 
we overstelpt met stapels papier. 
“Geen probleem: papier wordt toch 
gewoon gerecycleerd!”, horen we 
je luidop denken. Papier is echter 
niet onbeperkt recycleerbaar: 
de te kleine vezels vallen uit en 
moeten worden aangevuld met 
verse houtvezel, waardoor nog 
steeds massaal bossen ontgonnen 
worden.

Papier & Karton

• Papieren en kartonnen 
   verpakkingen
• Papieren zakken 
• Kartonnen dozen
• Tijdschriften en kranten
• Reclamebladen                 
• Boeken, telefoonboeken
• Computerpapier
• Schrijf- en machinepapier

• Vuil of vet papier
• Aluminiumpapier
• Cellofaanpapier
• Behangpapier

Papier & karton

Opgelet: plastic folie verwijderen van kranten en tijdschriften

Verboden

Papier laten ophalen en recycleren is één ding, gerecycleerd papier ook effectief 
gebruiken is iets anders. Gerecycleerd papier maken heeft alleen zin als het 
daarna ook effectief gekocht en gebruikt wordt. Als papierverbruik onvermijdelijk 
is, probeer dan toch te kiezen voor het meest milieuvriendelijke papier. Kijk 
dan ook uit naar 100 % kringlooppapier, dat bovendien niet ontinkt, noch 
chloorgebleekt werd (TCF).

In Scandinavië, waar het merendeel 
van het hout voor het papier dat 
wij gebruiken vandaan komt, zijn 
de oorspronkelijke oerbossen 
bijna volledig verdwenen. Ze zijn 
vervangen door productiebossen, zeg 
maar hout-akkers, waardoor talrijke 
oorspronkelijke fauna en fl ora met 
uitsterven bedreigd zijn. Hetzelfde 
gebeurt trouwens ook in Canada, 
Rusland, Indonesië, Brazilië en Chili. 

Kringlooppapier herken je aan het kringlooplabel. 
Kijk uit naar de vermelding “recycled” of “gerecycleerd”.



Hier genoeg papier: kleef een anti-reclamesticker op je brievenbus om 
ongeadresseerde reclame en/of regionale pers te weigeren als je die 
toch niet of nauwelijks leest. De sticker is gratis 
voor iedere inwoner. Je kunt ze verkrijgen in elke 
gemeente, bij Imog of bij de OVAM. Heb je zo’n 
sticker, maar krijg je toch nog de ongewenste 
papierenbundel, meldt dit dan bij de gemeente, 
Imog, of rechtstreeks aan de OVAM.

Geadresseerde reclame en zelfs ongewenste publicitaire faxberichten kun 
je voorkomen door registratie van je adres op de Robinsonlijst: telefoneer 
gratis naar 0800/91.886 of surf naar http://www.robinsonlijst.be
 
Een andere mogelijkheid om niet te verdrinken in een papierberg is het 
nemen van een gezamenlijk abonnement op een krant of tijdschrift (met 
buren, familie of vrienden). Dit bespaart je ook heel wat euro’s. Dit is dan 
ook niet voor niets een populair initiatief bij onze noorderburen.

Gebruik de achterkant van een blad als kladpapier, bv. voor notities, als 
boodschappenlijstje of als tekenpapier voor de kinderen.

Met de komst van de computer is ons papierverbruik zeker niet 
verminderd, integendeel. Print enkel indien nodig. Korte stukken tekst 
kunnen zonder probleem van het scherm gelezen worden en digitaal 
klasseren is, o.a. met de opkomst van de cd-writer, geen probleem 
meer. Als je echt iets moet afdrukken dan kun je meestal ook kladpapier 
gebruiken.

De meeste huidige kopieermachines kunnen probleemloos tweezijdig 
kopiëren. Recto-verso kopiëren is dan ook een belangrijke boodschap en 
waarschijnlijk vooral eenvoudig toepasbaar op het werk. En misschien 
kun je pc-teksten wel tweezijdig afdrukken via de kopieermachine? Vraag 
het eens aan een handige pc-Harry in je buurt.

Ook sommige printers kunnen recto-verso afdrukken. Overweeg bij de 
aankoop van een nieuwe printer zeker een dergelijk exemplaar. Doordat 
je hierdoor gemakkelijk papier kunt besparen, haal je er op termijn zeker 

ook een economisch voordeel uit. Stel dubbelzijdig afdrukken in als 
standaard.

Papier-preventie-tips        



Schadelijk Irritant Giftig Milieugevaar

Corrosief Ontvlambaar Oxiderend Explosief

n 1

KGA is klein maar gevaarlijk. 
Minder dan één  procent van ons 
huishoudelijk afval is klein gevaarlijk 
afval. Dit betekent echter niet dat 
het een te verwaarlozen fractie is. 
Indien KGA gewoon met het huisvuil 
wordt meegegeven, zorgt dit voor 
de helft van de milieuvervuiling! De 
speciale verwerking van dit afval kost 
bovendien fortuinen. We hebben er 
als consument m.a.w. alle belang bij 
om deze fractie zoveel mogelijk te 
voorkomen. 

KGA

Bepaalde huishoudelijke 
afvalstoffen kunnen, omwille van 
hun samenstelling of aard, mogelijk 
een gevaar betekenen voor de 
gezondheid van de mens en het 
leefmilieu en moeten daarom een 
aangepaste verwerking ondergaan. 
Men spreekt hier van “Klein 
Gevaarlijk Afval”, ook afgekort tot 
KGA. 

Wat hoort bij het KGA?

KGA, Wat doe je ermee?
KGA kun je thuis veilig opbergen en 
naar het containerpark brengen in 
de vertrouwde, groene milieubox. 
Geneesmiddelen breng je best (gratis) 
binnen bij de apotheker.

Afvalstoffen die een groot gevaar 
betekenen voor mens en milieu en die 
zonder twijfel bij het klein gevaarlijk 
afval horen, herken je onmiddellijk aan 
één van deze symbolen:

Bepaalde huishoudelijke 
afvalstoffen kunnen, omwille van 
Bepaalde huishoudelijke 
afvalstoffen kunnen, omwille van 
hun samenstelling of aard, mogelijk 
een gevaar betekenen voor de 
gezondheid van de mens en het 

Afvalstoffen die een groot gevaar Afvalstoffen die een groot gevaar 
betekenen voor mens en milieu en die 
Afvalstoffen die een groot gevaar 

Bepaalde huishoudelijke 
afvalstoffen kunnen, omwille van 
hun samenstelling of aard, mogelijk 

Afvalstoffen die een groot gevaar 

• Resten van verven, inkten, lijmen en harsen
• Oliën en vetten
• Solventen
• Zuren
• Basen
• Schoonmaakmiddelen
• Batterijen
• Stoffen of producten met kwik
• Gevaarlijk huishoudelijk afval met gemengde samenstelling
• Verpakkingen met of zonder resten van bovenvermelde zaken

KGA (Klein Gevaarlijk Afval)

Behoren ook tot het KGA:
• TL-lampen
• Spaarlampen (geen gloeilampen)
• Frituurolie



Batterijen
Elke inwoner van België gebruikt jaarlijks gemiddeld 10 batterijen. En vaak gaat 
het nog teveel om wegwerpbatterijen. Vanuit milieuoogpunt zijn herlaadbare 
batterijen nochtans beter dan wegwerpbatterijen. Vooral de NiMH-batterijen 
(Nikkelmetaalhydride) scoren prima. Ze kennen geen geheugeneffect en zijn 
minder schadelijk voor het milieu. Ze maken hun hogere aankoopprijs goed 
doordat ze honderden keren herlaadbaar zijn.

Heb je nog lege wegwerpbatterijen? Lever ze dan in bij één van de 20.000 Bebat-
inzamelpunten waar gebruikte batterijen gratis kunnen worden gedeponeerd.  Je 
vindt ze o.a. in supermarkten en talrijke winkels. Voor meer info: www.bebat.be

Koop biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen.
Weer chemische onkruidverdelgers en insecticiden uit je huishouden: 
gebruik bv. vliegenramen om muggen en vliegen buiten te houden.
Koop niet voor elke schoonmaakklus een nieuw kuisproduct, maar 
gebruik een universeel schoonmaakmiddel.
Beperk producten die (resten van) klein gevaarlijk afval opleveren: je 
vindt er heel wat in onze alfabetische lijst achteraan: correctiekleefband 
i.p.v. correctorvloeistof met solvent, … 
Schaf zo weinig mogelijk apparaten aan die op batterijen werken.
Gebruik apparaten die aangesloten kunnen worden op de netstroom. 
Moet je toch batterijen gebruiken, kies dan zeker voor herlaadbare  

batterijen.

Hoe kan je KGA voorkomen?
In het huishouden

Doe het zelf

Laat white spirit met verfresten bezinken en hergebruik de bovenste 
laag van de vloeistof. Gooi in géén geval white spirit of andere 
oplosmiddelen in de gootsteen.
Reken op voorhand nauwkeurig uit hoeveel verf je nodig hebt. Je 
vermijdt dan achteraf onnodig afval in de vorm van opgedroogde 
verfresten.
Sluit potten steeds luchtdicht af en draai ze om. Zo blijft de verf goed.
Ontstop de gootsteen met een rubberen zuignap. Lukt dat niet, 
schroef dan de afvoer los en maak hem schoon. Gebruik pas een 

ontstoppingsmiddel als ook dat niet werkt.



Elektrische apparaten (AEEA)

Alle soorten Afgedankte Elektrische 
en Elektronische Apparaten (AEEA) 
opsommen zou ons te ver leiden. In 
onze alfabetische sorteerlijst achteraan 
zul je veel dergelijke toestellen 
terugvinden, maar zeker niet allemaal. 
Anders hadden we nóg eens 10 
pagina’s nodig en dat rijmde niet met 
onze eerder besproken papierafval-
preventietips. 

Waar kan je ermee terecht?
Wanneer je een nieuw elektrisch of elektronisch huishoudelijk toestel 
koopt, is de verkoper verplicht het oude en/of kapotte toestel terug te 
nemen, ook al heb je het niet bij hem gekocht! 

Als het toestel nog werkt, kun je het 
best brengen of gratis laten afhalen 
door een kringloopcentrum (zie 
verder). 

Daarnaast  kun je met het toestel ook nog op het 
containerpark terecht. Zorg er in elk geval voor dat er 
geen ander afval in de afgedankte toestellen blijft zitten 
(denk maar aan koelkasten of diepvriezers). Dit wordt 
immers beschouwd als sluikstorten.

Een toestel dat op het eerste zicht niet 
meer werkt kun je misschien voor een 
prikje laten herstellen.

Het gaat om beeldbuishoudend materiaal, koel- en vriestoestellen, hifi -
installaties, elektrisch (tuin)gereedschap, speelgoed en alle andere 
huishoudapparaten waar een snoer aan vast zit, alsook GSM’s.

Toestellen aangedreven met gas of benzine/diesel en industriële 
toestellen horen niet tot deze fractie. 

Wanneer je een nieuw elektrisch of elektronisch huishoudelijk toestel 
koopt, is de verkoper verplicht het oude en/of kapotte toestel terug te 

Toestellen aangedreven met gas of benzine/diesel en industriële 

Wanneer je een nieuw elektrisch of elektronisch huishoudelijk toestel 
koopt, is de verkoper verplicht het oude en/of kapotte toestel terug te 
Wanneer je een nieuw elektrisch of elektronisch huishoudelijk toestel 
koopt, is de verkoper verplicht het oude en/of kapotte toestel terug te 

Toestellen aangedreven met gas of benzine/diesel en industriële Toestellen aangedreven met gas of benzine/diesel en industriële Toestellen aangedreven met gas of benzine/diesel en industriële Toestellen aangedreven met gas of benzine/diesel en industriële 
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Zetels waarop we uitgezeten zijn, 
platen waar geen toekomstmuziek 
meer in zit, een oude stofzuiger 
met een tweede adem … de 
kringloopcentra komen ze 
gratis bij jou thuis ophalen! Een 
kring(loop)winkel bundelt dan 
ook een boeiende verzameling 
herbruikbare goederen en geeft ze 
een tweede leven door ze, eventueel 
na herstelling, tegen een zeer zacht 
prijsje te verkopen.

Hergebruik van (huishoudelijk) afval 
verdient voorrang op recyclage. 
Alles wat herbruikbaar is kun je 
aanbieden aan het kringloopcentrum 
of de kringwinkel: van nog werkende  
elektrische toestellen over meubels, 

speelgoed, fi etsen en boeken tot 
servies en kledij. Spullen die niet meer 
hergebruikbaar, beschadigd of vuil 
zijn, zet je beter bij het afval voor de 
restfractie of het grofvuil. Elektrische 
toestellen kun je afgeven in de winkel 
waar je een nieuw toestel aanschaft 
(zie AEEA).

Kringloopgoederen

Een kringloopwinkel in je buurt?

Gratis afhaaldienst en info:
tel. 056/23.29.40
www.dekringloopwinkel.be



Textiel

Oude kleren versleten en de nieuwe kapot? Hoe dan ook: kledingstukken 
horen niet thuis in de gewone vuilniszak. Dat zou pure zakkenvulling en 
weggesmeten geld zijn. Door ze weg te schenken aan kansarmen doe je 
bovendien een goede daad. 

Dat kun je doen door de kleding te deponeren 
in één van de vele straatcontainers of de 
containers op het containerpark. Sommige 
instellingen halen zelfs huis-aan-huis op. 
Alles wordt uiteindelijk gerecupereerd 
door textielverwerkende bedrijven en lief-
dadigheidsinstellingen.

Broeken, jassen, T-shirts en schoenen
Hoofddeksels
Gordijnen
Handdoeken
...

Spullen die echt tot op de draad versleten of kapot zijn, of die 
onherstelbaar beschadigd of vuil zijn (bvb. verf), gooi je best wel 
rechtstreeks in de gewone restzak.

Wat mag je aanbieden in de kledijcontainers?

Een andere mogelijkheid is om textiel aan de kringloopwinkel in 
je buurt af te geven (zie pagina hiernaast).

Of misschien ken je wel iemand van je familie of 
kennissenkring die de stukken nog kan gebruiken? 
Vooral peuters groeien snel uit hun kleren, nog voor 
er iets versleten is. 

Is een kledingsstuk echt versleten, dan kan het nog 
altijd als poetsdoek worden gebruikt. Eens die meer 
vuil maakt dan poetst, hoort deze thuis bij het restafval.

Wist je dat...
... werkelijk alle soorten textiel welkom zijn? Hieronder zie je al enkele 
voorbeelden, maar in ons alfabet achteraan kan je zelf zaken opzoeken.
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Het containerpark is intussen een sterk uitgebouwd sorteercentrum geworden. 
Vele fracties zijn al goed ingeburgerd : schroot, papier, hout, groenafval,… Er 
worden echter steeds nieuwe afzetmogelijkheden ontwikkeld voor een aantal 
kleinere fracties. 
Indien ook deze apart worden ingezameld kunnen ze als secundaire grondstof 
worden herbruikt. Imog ontwikkelde hiervoor een heus milieustraatje. Bij je 
bezoek aan het containerpark kan je heel eenvoudig shoppen om ook je kleine 
afvalsoorten goed te sorteren. Een overzichtje.

Het Milieustraatje

• Bloempotjes met    
  recyclagenummer 5
  (polypropyleen = PP)

• Bloempotjes met        
  recylagenummer 6
  (polystyreen = PS)
• Keramische bloempotten

Bloempotjes Verboden

Alle folies met 
recyclagenummer 4
•  Krimpfolie 
    (vb. rond 6 fl essen cola)
• Rekfolie (stretch-wikkelfolie)
• Potgrondzakken
• Veevoederzakken
• Luchtkussenfolie

• Folies met ander     
  recyclagenummer
• Zwaar vervuilde folies
• Piepschuim

LDPE-folies Verboden

• Metalen doppen van 
  fl esjes bier en frisdrank

Wijnfl eskurken Verboden

• Plastic doppen
• Ander afval

Kroonkurken Verboden

• Wijnfl eskurken
• Champagnekurken
• Andere toepassingen
  in zuiver kruk

• Plastic doppen
• Kroonkurken
• Kurk met andere 
  materialen verwerkt
• Ander afval

Vlak Glas Verboden

CHATEAU
HAUT

BRIGNON

• Bloempotjes met      
  recyclagenummer 5  recyclagenummer 5
  (polypropyleen = PP)
  recyclagenummer 5
  (polypropyleen = PP)
  recyclagenummer 5
• Bloempotjes met    
  recyclagenummer 5
  (polypropyleen = PP)

• Bloempotjes met      
  recylagenummer 6
  (polystyreen = PS)
• Keramische bloempotten

• Andere toepassingen CHATEA

CHATEA

CHA

U
HAUT

BRIGNON

• Andere toepassingen

BRIGNON

• Andere toepassingen

• Rekfolie (stretch-wikkelfolie)
• Piepschuim    (vb. rond 6 fl essen cola)

• Rekfolie (stretch-wikkelfolie)

• Luchtkussenfolie

• Piepschuim• Piepschuim
• Rekfolie (stretch-wikkelfolie)• Rekfolie (stretch-wikkelfolie)

• Zwaar vervuilde folies• Zwaar vervuilde folies

  fl esjes bier en frisdrank

Isomo (EPS) Verboden

Alle verpakkingen uit EPS
Te herkennen aan:
- witte kleur
- bolletjesstructuur
- recyclagenummer 6
- in min of meer droge staat

Vervuilde isomoverpakkingen        
• isolatieplaten
• uit afbraak (stallen)
• uit tuinbouw (vuil en nat)
• gekleurde materialen
• verpakkingschips
• vlees- en visschaaltjes
• geen bolletjesstructuur
• onhygiënisch

• Vensterglas
  (enkel en dubbel)
• Gekleurd vensterglas
• Spiegelglas
• Gewapend glas
  (draadglas)
• Glasraam
• Kleine hoeveelheden 
  gelaagd glas

• Verpakkingen 
  (fl essen en bokalen)
• Fornuisplaten
• Pyrex glas
• Kristal
• Lampen
• Beeldbuizen
• Porselein, stenen en      
  keramiek



• Plastic doppen
• Ander afval

• CD- schijven
• DVD- schijven

• Vinyl platen
• CD-doosjes

CD en DVD-schijvenCD en DVD-schijven Verboden

• Nog bruikbare kledij, 
  zoals kledij, schoenen, 
  huishoudlinnen,lederen 
  riemen, handtassen
• In zakken stoppen a.u.b.

• Vodden
• Ander afval

Kledij Verboden

• Matras met metalen veren

Matrassen

Zonder veren

• Geweven tapijten
• Vast tapijt

Verboden

“Bouwplastics”
• Elektriciteitsbuizen
• Raamprofi elen
• Rolluiken
• Dakgoten
• PVC-planchetten
• Sanitaire buizen

• Bloempotjes
• Zachte plasticsoorten

PVC Verboden

• In zakken stoppen a.u.b.• In zakken stoppen a.u.b.

  huishoudlinnen,lederen 
  riemen, handtassen
• In zakken stoppen a.u.b.

• Vodden
• DVD- schijven• DVD- schijven

CD en DVD-schijven

• Bloempotjes
• Zachte plasticsoorten
• Bloempotjes• Bloempotjes
• Zachte plasticsoorten

Zonder verenZonder veren

Tapijten

• Plastic tapijten
• Rieten tapijt
• Laminaat

• Watermatras
• Luchtmatras
• Matras uit mousse
• Latexmatras
• Meubelzitting met mousse

Matrassen

Met veren

Verboden

• Matras uit mousse
• Latexmatras
• Meubelzitting met mousse

• Matras uit mousse
• Latexmatras
• Meubelzitting met mousse

• Matras met metalen veren

Met veren

• Matras met metalen veren

• Matras uit mousse

Met veren

• Matras bestaande uit mousse
• Latexmatras
• Meubelzitting met mousse

Verboden

• Watermatras
• Luchtmatras
• Matras met metalen veren

• Verpakkingen 
  (fl essen en bokalen)
• Fornuisplaten
• Pyrex glas
• Kristal
• Lampen
• Beeldbuizen
• Porselein, stenen en      
  keramiek



Restafval en grofvuil zijn niet voor 
niets de laatste fractie die we in deze 
gids bespreken: ze zijn echt wel 
laatste keus. Dit afval kan niet meer 
nuttig gebruikt worden en moet dan 
ook verbrand of gestort worden, 
wat uiteraard geen goede zaak is. 
Dit is namelijk enorm kostelijk voor 
onze maatschappij en bovendien 
het minst milieuvriendelijk.
Preventie en hergebruik zullen altijd 
de voorkeur genieten. Als dat niet 
lukt, probeer dan in elk geval juist 
te sorteren.

Restafval en Multistroom

Containerpark = Recyclagepark

Recycleren

Multistroom

Brandbaar

Te Storten

1

2

3

4

+

+

+

Restafval wordt bij voorkeur verbrand. Uit de warmte van het 
verbrandingsproces kan zo elektriciteit geproduceerd worden zodat uit 2 kg 
restafval toch nog 1.000 W kan worden geproduceerd.

Klein brandbaar materiaal dat in het huishouden vrijkomt, zet u dus best in 
de huisvuilbak buiten voor de huis-aan-huisinzameling.

Het containerpark is immers in de eerste plaats een recyclagepark, waar tot 
40 verschillende afvalstromen apart worden ingezameld.

Toch kan u er terecht met 
uw grof vuil wat te groot is 
voor in de huisvuilniszak.
Gaat het om een 
samenstelling van hout, 
plastic, metaal dan is de 
multistroom-container de 
juiste.
In het sorteercentrum 
worden deze grote stukken 
immers gebroken en wordt 
het hout, metaal en plastic 
eruit gehaald.

Volg deze rangschikking bij het aanbieden van afval



Grote stukken brandbaar materiaal (die niet in de huisvuilniszak kunnen 
en niet kunnen gerecycleerd worden) komen intussen niet veel meer voor. 
Raadpleeg dus steeds eerst de containerparkwachter. Vaak staat er hiervoor 
een andere container waardoor het materiaal wel kan gerecycleerd worden.

Toch zal er altijd materiaal zijn dat niet kan gerecycleerd worden. Als dit inert 
materiaal is (niet-brandbaar), dan is de container te storten, het enige juiste 
recipiënt. Denken we maar aan gyproc, glaswol, eterniet en ovenvast glas.

Tot slot nog enkele extra preventietips:

Laat plastic zakjes in de winkel liggen. Een boodschappentas of een 
handige plooibox zijn milieuvriendelijke alternatieven. 
Koop niet meer dan je echt nodig hebt.
Als je groenten en fruit neemt aan de zelfbedieningsafdeling mag je 
gerust meerdere producten in één grote tas of zak opbergen en er alle 
etiketten opkleven.
Gebruik je eierdoos een keertje opnieuw.
Herwaardeer de herbruikbare stofdoek en zeg nee aan de overvloed aan 
wegwerppoetsdoekjes.
Neem een brooddoos mee in plaats van boterhammen in aluminiumfolie.
Beperk verpakte tussendoortjes. Een stukje fruit is niet alleen gezond, 
het kleine restje afval is organisch en dus perfect composteerbaar.
Zorg voor een afvalarme koffi etafel: laat u niet verleiden door 
individueel verpakte koekjes, melk, suikertjes, plastic roerstokjes, 
wegwerpkoffi efi lters, wegwerpkoffi ebekertjes !
Wist je dat de luierperiode van baby’s verkort met herbruikbare 
luiers? Baby’s zijn daarmee zindelijk op ongeveer 2 jaar. Baby’s 
met wegwerpluiers aan de billetjes doen er gemiddeld 2,5 tot 3 jaar 
over. Je wenst meer informatie over herbruikbare luiers, de adressen 
van de verkooppunten in je buurt of een proefpakketje ? website: 

www.kiddybips.com of www.stofenaarde.be
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Imog - Diensten

Tuinafval aan de deur opgehaald met de tuinafvalbak

Compostvat 
€ 12,40 

Wormenbak
€ 49,58

De puinzak
In deze zak kan 
u tot 1.500 kg 
bouwafval kwijt, 
met een ophaling 
op afroep. € 75

Imog Moen
St.-Pietersbruglaan 1   Maandag tot vrijdag : 7u - 19u
8552 Moen   Zaterdag : 7u - 12u en 12u30 tot 17u

Imog Harelbeke
Kortrijksesteenweg 264  Maandag tot vrijdag : 8u - 16u
8530 Harelbeke   Zaterdag : 8u-11u30

Thuiscomposteren, alle 
middelen mooi thuis geleverd

Compost, brengt leven in je tuin

volle container
ca. 10 ton
€ 90

1m³ herbruikbare Big Bag
€ 23
€ 15 waarborg

enkele as (500 kg)
€ 6, 20

dubbele as (1000 kg)
€ 12, 40

Info en bestellingen: 056/71 61 17

 Wekelijkse ophaling, 35 beurten:
     eerste bak      vanaf tweede  
  type 180L:    € 120            €  66 
  type 280L:   € 150             €  90 
  type 1000L:   € 555             € 450 

 Tweewekelijkse ophaling, 24 beurten:
      eerste bak      vanaf tweede
  type 180L:    € 81              €  45 
  type 280L:   € 102            €  61 
  type 1000L:   € 375             € 304 

Levering Afhaling in bulk

Beluchtingsstok
Geleverd samen met een vat: 
€ 3,97
Bij aparte bestelling: 
+ € 2,48 portkosten

Het gemak als u 
aan het klussen bent:

Maandelijkse ophaling 
in de winter, wekelijkse 
of twee-wekelijkse 
ophaling van lente 
tot herfst. Voor deze 
dienstverlening betaalt 
u jaarlijks:

Incl. BTW



Deel 2: Het afvalfabet

Imog Moen
St.-Pietersbruglaan 1   Maandag tot vrijdag : 7u - 19u
8552 Moen   Zaterdag : 7u - 12u en 12u30 tot 17u

Imog Harelbeke
Kortrijksesteenweg 264  Maandag tot vrijdag : 8u - 16u
8530 Harelbeke   Zaterdag : 8u-11u30

dubbele as (1000 kg)
€ 12, 40

 Wekelijkse ophaling, 35 beurten:
     eerste bak      vanaf tweede  
  type 180L:    € 120            €  66 
  type 280L:   € 150             €  90 
  type 1000L:   € 555             € 450 

 Tweewekelijkse ophaling, 24 beurten:
      eerste bak      vanaf tweede
  type 180L:    € 81              €  45 
  type 280L:   € 102            €  61 
  type 1000L:   € 375             € 304 

Incl. BTW

De sorteerregels vind je ook terug op uw ophaalkalender. Ben je de 
jouwe verloren, vraag dan telefonisch een nieuw exemplaar aan op 
het hiernaast vermelde telefoonnummer.

Een uitgebreidere lijst vind je terug op de zoekrobot van onze website 
www.imog.be. Je vindt er ook de ophaalkalender online, tal van 
nieuwtjes en voorkomingstips terug.



Composteerbaar Lege verpakking Met productDit lusten de kippen

Handleiding
In de eerste kolom van dit afvalfabet  
worden verschillende voorwerpen 
opgenoemd. In de tweede kolom vind 
je de juiste fractie terug. Raadpleeg 
ook eens de sorteerregels in de 
pagina’s vooraan. De derde kolom 
geeft u alvast wat nuttige tips over hoe 
je dit afval kan voorkomen.

De lijst is zeker niet volledig. Bij vragen, 
aarzel niet de containerparkwachter 
te raadplegen of bel de milieudienst 
van je gemeente of Imog voor meer 
inlichtingen.

Glas 
Glazen fl essen en bokalen
PMD
Plastic fl essen en fl acons
Metalen verpakkingen
Drankkartons
KGA
Klein en gevaarlijk afval
Multistroom
Grote stukken uit combinaties van 
hout, metaal of plastic
Milieustraatje
Inzamelsysteem op het 
containerpark voor kleine fracties
AEEA
Afgedankte Electrische en 
Electronische producten
Restafval
Huisvuilzak of perscontainer 
brandbaar op het containerpark.

Legende

Handleiding en Nuttige Info

Waar kan je met afval terecht?
Huis-aan-huis: 
     Huisvuilzak, PMD, P&K, groenafval, grof vuil: Raadpleeg uw ophaalkalender.
Glas:
     Met glazen fl essen en bokalen kan je terecht in één van de 300 glasbollen.
Containerpark:
     Op het containerpark vind je onderstaande fracties:

Koeltoestellen
Groot witgoed
Beeldbuishoudend
Klein electro
Papier
Karton
PMD
Hout 
Schroot
Tuinafval
Snoeihout

Boomwortels
Bouw- en puinafval
Brandbaar afval
Glas
TL-lampen
Batterijen
Bestrijdingsmiddelen
Schoonmaakmiddelen
Zuren
Basen
Kwik

Injectienaalden
Spuitbussen
Frituurolie
Frituurvet
Motorolie
Brandblussers
Te storten
Multistroom
Vlak Glas
Bloempotjes
Bloempottrays

Plastic folies
Isomo
Kroonkurken
Wijnfl eskurken
CD en DVD-schijven
PVC-Bouwplastics
Matrassen
Tapijten
Kledij
Kringloopcentrum



Composteerbaar Lege verpakking Met productDit lusten de kippen

Hoe voorkomen?
A

Afval  Fractie
aansteker  KGA      restafval
aardappelschillen restafval
aardappelzak (kunststof) milieustraatje: folies
aardappelzak (papier) papier en karton (zuiver 

aanleveren)
aardbeienbakje (kunststof) restafval
aarde bouwafval (droog, geen klei)
aardewerk te storten
accu KGA
aceton  KGA      KGA
actieve kool (filter voor 
waterbehandeling)

te storten

afbijtmiddel  KGA      KGA
afgeleider (pvc) milieustraatje: PVC
afsluitingsdraad (metaal) schroot
aftershave  KGA     PMD of Glas
after-sun  KGA     PMD of Glas
afvalolie  KGA      KGA
afwasmiddel  KGA     PMD of Glas
alcohol  KGA      KGA
alcoholstift KGA  
alkaline batterij KGA (of bebat-recipiënten in 

handelszaken) 
aluminium blikje, schaaltje of 
bakje

PMD

aluminium voorwerp
(geen folie, blikje of schaaltje/
bakje)

schroot

aluminiumfolie restafval
aluminium schotels PMD
ammoniak  KGA      KGA
ampul oude geneesmiddelen bij de 

apotheker
anti-rimpelcrème KGA  
antiroestmiddel  KGA      KGA  
antivries  KGA      KGA 
appel (-schil) restafval        

Aansteker:
Hervulbare aanstekers zijn 
beter.

Alkaline batterij:
Gebruik toestellen op netstroom. 
Gebruik herlaadbare batterijen, 
bij voorkeur nikkelmetaal-hy-
bride (NiMH-batterijen).

Alcoholstift:
Gebruik een navulbare stift, bij 
voorkeur op waterbasis.

Aluminiumfolie:
Gebruik een brooddoos, weg-
bergdozen of zo nodig plastic 
folie.
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Composteerbaar Lege verpakking Met productDit lusten de kippen

appelsien               restafval    
arduin bouwafval
as (vb. uit kachel) te storten
asbesthoudende materialen
(andere dan “eternit” of 
cementgebonden)

laten ophalen door een 
erkende ophaler (lijst zie 
www.ovam.be)

asfalt restafval
audiocassette/tape KGA
autoband (zonder velg) bij nieuwe aankoop: garagist 

of bandenbedrijf;of raadpleeg 
Imog 056 716117

autobatterij KGA
autoruit milieustraatje: vlak glas
autoshampoo  KGA     PMD 
autowieldop (plastiek) multistroom
autowieldop (metaal) schroot
azijn  KGA     PMD of glas

Afval Fractie
badschuim  KGA     PMD
baksteen bouwafval
bal restafval
ballon restafval
balpen KGA  
barbecue-stel (niet-elektrisch) schroot
barometer (met kwik) KGA 
batterij KGA (of Bebat-recipiënten in 

handelszaken)
beddengoed milieustraatje: kledij
beenderen restafval
behangpapier restafval
behanglijmoplosser KGA 
beits  KGA     KGA
benzine  KGA     KGA
bestek (kunststof) restafval
bestek (metaal) schroot
bestrijdingsmiddel  KGA     KGA
beton bouwafval 

B
Hoe voorkomen?

Autoband:
Verleng de levensduur: hou een 
vlotte rijstijl aan, zonder bruusk 
optrekken of remmen.

Badschuim:
Gebruik gewone zeep.

Bestrijdingsmiddelen:
Hou ongedierte en ziekten binnen 
de perken door vruchtwisseling 
toe te passen, natuurlijke vijanden 
aan te trekken (vogels, egels, 
kikkers...)

Bestek (kunststof):
Gebruik duurzaam, metalen bestek.

Balpen:
Gebruik een navulbare pen.

Batterij:
Gebruik toestellen op netstroom. 
Gebruik herlaadbare batterijen.

Behanglijmoplosser:
‘Stoom’ uw behang af.



Composteerbaar Lege verpakking Met productDit lusten de kippen

Brood:
Koop niet te veel ineens. Rooster 
oud brood tot toast of verwerk het 
in broodpudding. 
Voeder het aan de dieren.

BH milieustraatje: kledij
bierfles (wegwerp) glas
bierviltje papier en karton 
bijsluiter papier en karton
bitumen restafval
bladeren groenafval     
bleekwater  KGA     KGA
blikje PMD
bloemen groenafval     
bloempot (kunststof nr. 5) milieustraatje: bloempotjes
bloempot (steen/aardewerk/
terracotta)

bouwafval

bloempottrays milieustraatje: bloempottrays
boek papier en karton
boekentas (textiel of leder) milieustraatje: kledij
boenwas  KGA     KGA
boiler (gas) schroot
boiler (elektrisch) AEEA
bokaal (glas) glas (metalen deksel bij PMD)
bolletjesfolie milieustraatje: folies
boomschors groenafval      
boomstronk groenafval (wortels)
botervlootje restafval
bouwafval bouwafval 
bouwplastic (pvc) milieustraatje: PVC
braadpan schroot 
brandblusapparaat  KGA     KGA
brandmelder KGA
brandspiritus  KGA     KGA
breinaald (metaal) schroot
brievenbus (kunststof) multistroom
brievenbus (metaal) schroot
brikverpakking (drankkarton) PMD
bril restafval
brilglas te storten
broeksriem milieustraatje: kledij
brons (beeldje,…) schroot
brood restafval
broodrooster AEEA

Bierfles:
Geef de voorkeur aan 
statiegeldflessen.

Blikje:
Geef de voorkeur aan statiegeld-
flessen. Gebruik een drinkbus of 
thermos.

Boekentas:
Indien nog bruikbaar is hij welkom 
in het kringloopcentrum; zelfs al 
beantwoordt hij niet meer aan de 
laatste mode.

Boomschors:
Laat het als mulchlaag liggen 
tussen bomen, struiken, en hees-
ters. Gooi het op de compost-
hoop, in de compostbak of het 
compostvat.

Bloempot (kunststof):
Gebruik biodegradeerbare bloem-
potjes die je in de grond kunt 
ingraven of thuis kunt compos-
teren, te herkennen aan het “OK 
bio soil” label.
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Cadeaupapier:
Verpak een geschenk in een 
bruikbare verpakking (handdoek, 
brooddoos,...)

Cartridge:
Geef de voorkeur aan hervulbare 
inktpatronen.

CD-schijfje:
opgehangen aan een tak of een 
stokje kunnen ze nog werken als 
milieuvriendelijke vogelafschrikker 
ter bescherming van kiemende 
plantjes of rijpend fruit.

Conservenblikje:
Geef de voorkeur aan verse 
producten.

broodzak restafval
bruinen-zonder-zon  KGA     KGA
buis (pvc) milieustraatje: PVC
buislamp (niet breken) KGA (TL-lampen)

Afval Fractie
cadeaupapier papier en karton 
capsules apotheker
carbolineum  KGA     KGA
carbonpapier restafval
cartridge (printer) KGA  (of cart-box van 

kringloopcentrum)
cassette (video en audio) KGA 
cd-doosje restafval
cd-schijfje milieustraatje: CD’s
cellenbeton te storten
cellofaanpapier restafval
cement bouwafval
cementzak (al dan niet leeg) restafval
champignonbakje restafval
chemische ontstopper  KGA     KGA
chips restafval    
chloroform  KGA     KGA
chocolade restafval    
compaktuna KGA 
computer (onbruikbaar) AEEA

conservenblikje PMD
contactlens restafval
correctielint KGA 
correctievloeistof  KGA     KGA
corrector (tipp-ex) KGA 
correctorverdunner  KGA     KGA
cosmetica  KGA     PMD
creoline  KGA     KGA
cyproc te storten

Hoe voorkomen?

Broodzak:
Neem uw eigen broodzak mee 
naar de bakker.
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Composteerbaar Lege verpakking Met productDit lusten de kippen

Afval Fractie
dakpan bouwafval 
decapant KGA 
dekbed multistroom
deken milieustraatje: kledij
deksel (kunststof) PMD / restafval (indien los)
deksel (metaal) PMD
deksel (metaal, te groot voor 
PMD-zak)

schroot

deodorant  KGA     PMD of glas
detergent  KGA     PMD of glas
dettol  KGA     PMD of glas
dia (bij voorkeur zonder kader) KGA
dicteerapparaat AEEA
diepvrieszak (zuiver - niet van 
vlees, vis, gevogelte of zuivel)

milieustraatje: folies

dierlijke uitwerpselen (gemengd 
met ander afval, geen zak vol)

restafval 

diesel KGA 
diskette (computer) KGA
dissolvant  KGA     PMD of glas
donsdeken milieustraatje: kledij
dood huisdier begraven in de tuin 

(voorzover niet verboden door 
gemeentelijk reglement) of 
laten ophalen door erkende 
ophaler (verplicht voor dieren 
zwaarder dan 10 kg) of 
naar dierencrematorium of 
–begraafplaats brengen (lijst 
erkende ophalers, begraaf-
plaatsen, crematoria: zie 
www.ovam.be of bel naar 
Rendac 053/64.02.34 of Imog 
056/71.61.17

dop (kunststof) op plastiek fles PMD
dop (los) restafval
dop (metaal) PMD
douchegel  KGA     PMD
drankblikjes PMD
drankkarton (brik) PMD
drinkbeker (glas) te storten
drinkbeker/ -bus (kunststof) restafval

Dierlijke uitwerpselen:
Van kleine huisdieren (cavia e.d.) 
is de mest composteerbaar.

Douchegel:
Geef de voorkeur aan zeep.

Drankblikjes en -kartons:
Geef de voorkeur aan statiegeld-
flessen.

Diskette:
Gebruik een memory-stick.

D

Detergent (kunststof fles of 
flacon):
Kies een navulbare verpakking.

Hoe voorkomen?
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Etensresten:
Voeder ze aan de kippen of een 
huisdier (hond, poes,...). Kleine 
hoeveelheden zonder vlees, vis, 
vet of saus: gooi ze op de com-
posthoop, in de compostbak of 
het compostvat en werk ze onder.

Eierschaal:
Verbrijzel ze en gooi ze op de 
composthoop, in de compostbak 
of het compostvat.

Fietsband:
Opengesneden fietsbanden 
kunnen nog handig dienst doen 
als elastiek of bevestigingsriem 
(bv. voor beginnende boompjes 
aan een stok). 

Fiets:
Breng herbruikbare fietsen naar 
de kringloopwinkel.

drinkbus (metaal) schroot 
droogkuisproduct KGA 
dvd-schijfje milieustraatje : CD’s
dweil restafval
dynamiet politie verwittigen

Afval Fractie
eau de cologne  KGA     PMD of glas
elektrische en elektronische 
apparaten

AEEA

elektriciteitsdraad multistroom
eierdoos (kartonvezel) papier en karton 
eierdoos (kunststof) restafval
eierschaal restafval 
emmer (kunststof) multistroom
emmer (metaal) schroot
envelop (ook met venster) papier en karton 
epoxyharsen KGA
etensresten restafval         
eterniet (plaat, buis, golfplaat...) te storten (specifiek recipiënt)
ethanol  KGA     KGA
ether  KGA     KGA
eyeliner  KGA     KGA

Afval Fractie
faïence te storten
faxpapier papier en karton 
faxpapier op rol (thermisch) restafval
fiets schroot
fietsband multistroom
fietspomp (kunststof) restafval
fietspomp (metaal) schroot
filmrolletjes KGA 
filter van dampkap restafval
filterzakje (koffie) restafval    
fineerhout houtafval 

Droogkuisproduct:
Geef de voorkeur aan wasbaar 
textiel.

Hoe voorkomen?

Hoe voorkomen?

E

F



Composteerbaar Lege verpakking Met productDit lusten de kippen

Frituurolie:
Stel de juiste temperatuur in als 
je frieten bakt, zo gaat de olie 
langer mee.

Gasfles:
Kies flessen die u leeg kunt terug-
brengen naar de handelaar.

Geursteentje:
Gebruik het geursteentje hele-
maal op!!

fixeervloeistof  KGA      KGA
flacon (kunststof) PMD
fles (glas) glas
fles (kunststof) PMD
flesopener (kunststof) restafval
flesopener (metaal) schroot
fluostift KGA 
folie (plastic) milieustraatje: folies
folie (zuiver - transparant of 
gekleurd)

milieustraatje: folies

fond de teint  KGA     PMD
fondue-olie  KGA     PMD of Glas
fopspeen restafval
formol  KGA      KGA
fosforzuur  KGA      KGA
fotocamera AEEA

fotografische producten  KGA      KGA
foto-negatief KGA 
foto restafval
friet restafval        
frituurolie, -vet  frituurolie en vetten  

 PMD of glas
fruitkistje houtafval
fruitresten restafval        

Afval Fractie
garnaalpellen restafval 
gasfles zonder dop schroot
gasfles met dop KGA
gebit (vals) restafval
gel  KGA     PMD of Glas
gelaagd glas milieustraatje: vlak glas
geneesmiddel apotheker
geschenkverpakking papier en karton
geursteentje (w.c.) KGA 

Fluostift:
Gebruik een fluopotlood.

Folie:
Wegwerp-microgolffolie is overbo-
dig. Er bestaan speciale plastic 
deksels om spatten te voorkomen 
die oneindig herbruikbaar zijn. 
Je kunt je restjes ook bewaren in 
een microgolfbestendige bewaar-
doos die je voor het opwarmen 
rechtstreeks in de microgolf kunt 
plaatsen.

Flacon:
Kies bij voorkeur navulbare.

Fles (kunststof):
Kies bij voorkeur flessen met 
statiegeld.

Hoe voorkomen?

31

G



Composteerbaar Lege verpakking Met productDit lusten de kippen

Gootsteenontstopper:
Ontstop de gootsteen met een 
rubberen zuignap. Lukt dat niet, 
schroef dan de afvoer los en 
maak hem schoon.

Gras:
Vervang (een stuk van) uw 
gazon door een bloemenweide 
die je één of twee keer per jaar 
maait. Zaai een traaggroeiend 
grasmengsel en dien hoogstens 
organische meststof of fijn ge-
zeefde compost toe. Gebruik een 
mulchmaaier.

Haag (geknipt of geschoren):
Stel snoeien uit tot juli, anders 
stimuleert u de haagplanten om 
sneller te groeien. Gooi het op de 
composthoop, in de compostbak 
of het compostvat.

gevelreiniger  KGA      KGA
gewapend glas  milieustraatje: vlak glas 
geweer politie verwittigen
gif  KGA      KGA
gips (platen) te storten
gipssteen (ytong) te storten 

gipsverband te storten
glas (fles, flacon en bokaal) glas
glas (gerookt) milieustraatje: vlak glas
glas (vensters/vlak glas) milieustraatje: vlak glas 
glasvezel te storten
glasvezelbehang restafval
glaswol te storten
glazen bokalen glasbol
gloeilamp (liefst in doosje
ter bescherming tegen 
scherven)

te storten

goot (PVC) milieustraatje: PVC 
gootsteenontstopper  KGA      KGA
gordijnen milieustraatje: kledij
gras groenafval        
graszoden te storten
groentenafval restafval        
gsm AEEA
gyprocplaat te storten

Afval Fractie
haagscheersel groenafval     
haar restafval
haardblokjes KGA
haarlak  KGA     PMD
haarschuim  KGA     PMD
haarverf  KGA     PMD
haarverzorgingsproduct  KGA     PMD
halogeenlamp KGA 
halssnoer restafval

Hoe voorkomen?
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Composteerbaar Lege verpakking Met productDit lusten de kippen

Ijskreemdoos:
Hergebruik ze als bewaardoos 
voor in de diepvries of als boter-
hamdoos.

Insectenspray en Insecticide:
Bestrijd insecten met natuur-
lijke middelen. Gebruik bv. een 
vliegenraam/hor.

halter (gewicht fitness - metaal) schroot 
hamer (zonder steel) schroot
handdoek milieustraatje: kledij
handschoen (leder of textiel) milieustraatje: kledij
handschoen (rubber of 
kunststof)

restafval

handtas (leder) milieustraatje: kledij
hangslot schroot 
hars KGA 
herbicide  KGA      KGA
hoed kledij
hondenpoep restafval
hooi groenafval     
horloge restafval
hout (zonder verf of vernislaag) houtafval 
hout (met verf of vernislaag) houtafval
houtbeschermingsmiddel KGA 
houtkrullen ( behandeld en 
hard hout )

houtafval

houtkrullen (van onbehandeld, 
zacht hout ) houtalval    

houtskool te storten
huisbrandolie  KGA      KGA

Afval Fractie
ijskreemdoos restafval
ijzer schroot 
incontinentiemateriaal restafval
injectienaald KGA (in naaldcontainer 

verkrijgbaar bij de apotheek)
inkt KGA 
inktvulling (leeg) restafval
inktpatroon (printer; leeg) KGA (of cart-box van 

kringloopcentrum)
inlegkruisje restafval
insectenspray  KGA      KGA
insecticide  KGA      KGA
insulinespuit KGA (in naaldcontainer 

verkrijgbaar bij de apotheek)

Herbicide:
Geef onkruid geen kans door te 
schoffelen, te spitten, bodembe-
dekkers te planten of mulchmate-
riaal aan te brengen.

Hooi:
Voeder het aan dieren (konijn, 
cavia,...).

Hoe voorkomen?
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Composteerbaar Lege verpakking Met productDit lusten de kippen

Kartonnen beker:
Gebruik een gewoon glas of 
herbruikbare bekers.

Kartonnen bord:
Gebruik een gewoon bord.

Kerstboom:
Koop een kerstboom met wortel 
die u na de kerstperiode in de 
tuin plant.

isolatiemateriaal te storten
isomo (verontreinigd, in 
snippers of in bolletjes) 

restafval

isomo (piepschuim) milieustraatje: isomo
isomo-schaaltjes restafval

Afval Fractie
javel  KGA      KGA
jeneverkruik bouwafval

Afval Fractie
kaars/kaarsvet KGA
kaart met magneetband restafval
kaas (korstje) restafval    
kabel (elektriciteit, 
geluidsinstallatie, coax…)

multistroom 

karton papier en karton 
kartonnen wegwerpbeker restafval
kartonnen wegwerpbord restafval
kassei bouwafval 
kast (hout) houtafval
kast (metaal) schroot
kattenbakkorrels te storten
keramiek te storten
kerstbal restafval
kerstboom groenafval
ketchup  restafval      PMD of glas
ketting schroot 
keukenrol (bevuild met 
etensresten) restafval    

kleding milieustraatje: kledij
kleefpapier restafval
knoopcellen KGA (of Bebat-recipiënten in 

handelszaken)
koekjesdozen (karton) papier en karton 
koekjesdozen (metaal) PMD
koelvloeistof  KGA      KGA

J
Hoe voorkomen?
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koffiedik/koffiegruis restafval    
koffiefilter (papier) restafval    
koffiefilter (plastic) restafval
kogelpen KGA 
kogels politie verwittigen
kokosnoot restafval
kolengruis te storten
kompressen restafval
koper schroot 
koperpoets  KGA      KGA
kraan (sanitair, loodgieterij) schroot 
krant papier en karton 
kreeftenschaal restafval
kristal (servies, vaas, beeldje...) te storten
krimpfolie milieustraatje: folies
krimphoes drankflessen milieustraatje: folies
krimphoes bakstenen milieustraatje: folies
kroonkurk PMD/ milieustraatje: 

kroonkurken
kunstmest KGA 
kunstplant (plastic) restafval
kunststof mapje (bureau) restafval
kunststoffles PMD
kurk (stopsel, prikbord, 
onderlegger…)

milieustraatje: wijnfleskurken

kussen(sloop) milieustraatje: kledij
kwik (barometer, batterijen, 
thermometer, …)

KGA 

Afval Fractie
lakken (verf)  KGA      KGA
lamp (gewone gloeilamp of 
peertje)

te storten

lampolie KGA 
laptop AEEA
lavabo (zonder metalen delen) te storten
lavalamp KGA 
lederwaren milieustraatje: kledij
leien (natuur) bouwafval

Koffiefilters:
Vermijd wegwerpkoffiefilters: 
u koopt meer afval dan nuttig 
product.

Krant:
Neem samen met je buur, kennis 
of collega een abonnement. 
Of waarom geen ruilsysteem 
inbouwen waarbij je allebei een 
abonnement op een andere titel 
hebt en wekelijks ruilt?

L
Hoe voorkomen?

Lamp:
Geef de voorkeur aan een spaar-
lamp, die gaat acht maal langer 
mee en verbruikt ook nog minder.
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lepel schroot 
lijm KGA 
linoleum (gebundeld) multistroom 
lippenstift KGA 
lood schroot 
loodglas te storten
LP (vinylplaat grammofoon) multistroom
luchtverfrisser KGA 
lucifer restafval
luier (wegwerp) restafval
luier (herbruikbaar) restafval

Afval Fractie
maandverband restafval
magneet(bord) schroot 
make-up KGA
margarinevlootje restafval
marmer (zonder metalen delen) bouwafval
mascara KGA
matras milieustraatje: matrassen
mayonnaise restafval    
MDF houtafval
mes schroot
metaalpoets KGA
metaal schroot
methanol  KGA      KGA
meubel (hout) houtafval 
meubel (metaal) schroot
meubelolie KGA
mosselschelp restafval
motorolie  KGA      KGA
muggenspray KGA
muismat (pc) restafval
multiplex houtafval
munitie politie verwittigen
muziekinstrument (metaal) schroot

Luier (wegwerp):
Gebruik de herbruikbare luier.

Matras:
Hou ze in goede staat door regel-
matig om te keren.

Mosselschelp:
Verbrijzel ze en voer ze aan de 
kippen.

Muggenspray:
Gebruik een vliegenraam of hor.

M
Hoe voorkomen?
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Onkruidverdelger:
Geef onkruid geen kans door te 
schoffelen, te spitten, bodembe-
dekkers te planten of mulchmate-
riaal aan te brengen.

Ontstopper:
Gebruik eerst een rubberen zuig-
nap. Slechts als dit niet werkt kun 
je het probleem met chemicaliën 
te lijf gaan.

Afval Fractie
nagellak(remover)  KGA      KGA
negatief (foto) KGA 
neonlamp KGA 
nietjesmachine schroot
noten (doppen van) restafval    
nummerplaat (niet-officieel,
reproductie, vooraan wagen)

schroot

nummerplaat (officieel, 
achteraan wagen)

terugsturen naar D.I.V. 
Wetstraat 155 1040 Brussel

nylon (draad, kous) restafval

Afval Fractie
olie  KGA      KGA
omheining (metaal) schroot 
omwikkelfolie milieustraatje: folies
ondergoed milieustraatje: kledij
onkruid groenafval        
onkruidverdelger  KGA      KGA
ontkalker  KGA      KGA
ontsmettingsmiddel  KGA      KGA
ontstopper (chemisch product)  KGA      KGA
ontvetter  KGA      KGA
ontvlekker  KGA      KGA
ontwikkelvloeistof  KGA      KGA
oogschaduw  KGA      restafval
opalineglas vlak glas
oplaadbare batterij (wanneer 
uitgeput)

KGA (of Bebat-recipiënten in 
handelszaken)

oven AEEA

N
Hoe voorkomen?
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Papieren zakdoeken:
Gebruik stoffen zakdoeken.

PET-fles:
Drink water van de kraan.
Geef de voorkeur aan statiegeld-
flessen.

Plastic-fles:
Drink water van de kraan.
Geef de voorkeur aan statiegeld-
flessen.

PVC-fles:
Drink water van de kraan.
Geef de voorkeur aan statiegeld-
flessen.

Afval Fractie
paletten houtafval
pallethoezen milieustraatje: folies
pan of pot (metaal) schroot 
papier papier en karton 
papier (geplastificeerd) restafval
papieren zakdoeken (gebruikt) restafval    
paraffine KGA 
paraplu/parasol (te groot voor 
restfractiezak)

multistroom 

parfum KGA 
PE-fles ( polyethyleen, meestal 
gekleurd )

PMD

perforator schroot
pesticide (zie insecticide, 
onkruidverdelger enz. )

KGA 

PET-fles ( meestal 
doorschijnend )

PMD

plexiglas te storten
pickles restafval    
pillen apotheker
pit (van fruit) restafval     
plakband restafval
plant (zonder kluit) groenafval     
plasticfles PMD
pluim restafval
polijstmiddel KGA 
polshorloge restafval
pop restafval
poppenhuis (te groot voor 
restfractiezak)

multistroom 

porselein (servies, beeldje…) te storten
potlood restafval
printercartridge/-cassette KGA (of cart-box van 

kringloopcentrum)
printerlint KGA
pruik restafval
puin bouwafval
PVC-buis milieustraatje: PVC
PVC-fles PMD
pyrex te storten

P
Hoe voorkomen?
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Scheermesje:
Vermijd wegwerpscheermesjes 
met handvat. Wil u zich nat 
scheren dan kan u een scheer-
meshouder gebruiken en nu en 
dan de scheermesjes vervangen 
(droog ze na gebruik af, dan 
gaan ze langer mee). Opteer voor 
scheerzeep eerder dan scheer-
schuim (minder verpakking). Of 
scheer elektrisch.

Servet (papier):
Gebruik stoffen servetten. 
Dat geeft vaak ook meer 
cachet.

Afval Fractie
raamglas milieustraatje: vlak glas
rattenvergif KGA 
reclamedrukwerk papier en karton 
regenpijp (PVC) milieustraatje: PVC
remover (voor nagellak)  KGA      KGA
revolver politie verwittigen
rieten meubel houtafval 
rietjes restafval
ring (kunststof) restafval
ringmap multistroom
rolschaats multistroom
rolluik (PVC) milieustraatje: PVC
röntgenfoto KGA 
roofing restafval
rookdetector of –melder KGA 
rubber multistroom

Afval Fractie
salon multistroom 
saus restafval    
schaafkrullen houtafval    
schaar schroot 
scheerzeep  KGA     PMD
scheermes restafval
schmink KGA 
schoen milieustraatje: kledij 
schoendoos papier en karton 
schoenlepel (kunststof) restafval
schoenlepel (metaal) schroot 
schoensmeer  KGA      KGA
schoonheidsproducten  KGA      PMD of Glas
schuurpapier restafval
serreglas (onzuiver) te storten
serreglas (zuiver) milieustraatje: vlak glas
servet (papier, gebruikt) restafval

Reclamedrukwerk:
Vraag de zelfklever ‘geen 
reclamedrukwerk a.u.b.’ bij je 
gemeente of stad en kleef deze 
op je brievenbus.

R
Hoe voorkomen?
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servies, bord, tas (kunststof) restafval
servies, bord, tas te storten
shampoo  KGA     PMD
sigaret(tenpeuk) restafval
sigarettenpakje restafval
siliconen (tuben of spuiten)  KGA     KGA
skateboard multistroom
skeeler multistroom
ski multistroom 
slaapzak milieustraatje: kledij
slachtafval contacteer Rendac 

Denderleeuw (053/64.02.34)
slagerspapier na verwijdering binnenfolie: 

P&K
slagroomspuitbus  KGA     PMD
sla-olie  KGA     PMD
snijbloemen groenafval    
snoeiafval groenafval    
snoep restafval
soda  KGA      KGA
soep (afgezeefd) gootsteen / toilet
soep (afzeefsel) restafval      
solventen  KGA      KGA
spaanderplaat houtafval
spaarlamp KGA 
speelgoed (hout) houtafval
speelgoed (metaal) schroot
speelgoed (kunststof) multistroom
spiegel milieustraatje: vlak glas
spiritus  KGA      KGA
spuit(je) zonder injectienaald 
(kunststof)

restafval

spuitbus cosmetica (deodorant, 
haarlak, …)  KGA     PMD

spuitbus (andere dan 
cosmetica of voeding)  KGA      KGA

steel (hout) van tuin- kuis-
of ander gereedschap

houtafval

Slagerspapier:
Laat de slager uw vlees verpak-
ken in uw eige bewaardozen.

Snoeihout:
Geef bomen en struiken de 
ruimte om uit te groeien, beperk 
snoeibeurten tot die plaatsen 
waar het nodig is vanuit veilig-
heidsoogpunt, opteer voor traag 
groeiende inheemse soorten.

Spuitbussen:
Overweeg navulbare verstuivers 
met een handpompje, rollers,...
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steel (kunststof) van tuin- kuis- 
of ander gereedschap

multistroom

steel (metaal) van tuin- kuis- of 
ander gereedschap

schroot

steenpuin/steen bouwafval
stempelkussen KGA 
stemvork schroot 
sterk water KGA 
sticker restafval
stift (vilt- alcohol) KGA 
stoel (hout) houtafval
stoel (kunststof of metalen 
poten)

multistroom 

stoel (metaal) schroot
stofzuigerzak restafval
stookolie KGA 
stretchfolie milieustraatje: folies
stro groenafval    
stronk groenafval (boomstronken)
strooizout KGA 
struik groenafval    
stylo KGA 

Afval Fractie
tabak restafval    
tafellaken (papier) restafval
tafellaken (textiel) milieustraatje: kledij 
takken groenafval    
tampon restafval
tand te storten
tandbeugel schroot
tandenborstel restafval
tandpasta  KGA     restafval
tandzijde (flos) restafval
tapes KGA
tapijt milieustraatje: tapijten
tegel (steen) bouwafval 

Tafellaken:
Vermijd zoveel mogelijk eenma-
lige papieren wegwerptafellakens.

Takken:
Leg een takkenwal aan als afslui-
ting. Maak een takkenstapel in uw 
tuin als schuilplaats voor allerlei 
dieren. Verklein ze en gooi ze op 
de composthoop, in de compost-
bak, of het compostvat.

Stronk:
Laat de stronk ter plaatse verte-
ren. Dat lukt als u regelmatig het 
opschot verwijdert.

Stylo:
Gebruik een navulbare pen.

T
Hoe voorkomen?

Tampon:
Gebruik de keeper, dit is 
een flexibele, herbruik-
bare tampon gemaakt uit 
natuurrubber.
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telefoonboek papier en karton
terpentijn  KGA      KGA
tetrabrik PMD
textiel algemeen milieustraatje: kledij
theelichthoudertje (aluminium) PMD
theelichtje restafval
theezakje restafval    
thermometer ( klassieke, 
kwikhoudend )

KGA 

thermos multistroom
tijdschrift papier en karton 
tippex en tippexverdunner  KGA      KGA
tl-lamp KGA 
toiletpot (zonder metalen 
delen)

te storten

toiletreiniger  KGA      KGA
toner (printer) KGA 
touw restafval
trapladder ( ijzer ) schroot
treinkaartje (met magneetstrip) restafval
triplexplaat houtafval
tuinafval groenafval     
tuingereedschap (niet 
elektrisch)

multistroom  

tuinmeubelen multistroom
tuinslang multistroom
turfzak (uit kunststof, leeg) milieustraatje: folies

Afval Fractie
UV-lamp (zonnebank) KGA 

Afval Fractie
vaas (glas) te storten
vaas (steenachtig) bouwafval 
veegborstel (hout) houtafval
veegborstel (kunststof) multistroom

Tetrabrik:
Geef de voorkeur aan statiegeld-
flessen.

Hoe voorkomen?

Hoe voorkomen?

U

V
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veegvuil restafval
veevoederzakken milieustraatje: folies
velg (van autoband) schroot  
vensterglas milieustraatje: vlak glas
verdunner  KGA      KGA
veren (van vogels) restafval
verf KGA
verfafbijter  KGA      KGA
verfborstel (met verfresten) KGA
verfbrandapparaat 
(verfstripper)

AEEA

verfpot  KGA      KGA
verfrissingsdoekje restafval
verfrol (elektrisch) AEEA
verfspuitpistool (elektrisch) AEEA
verfstripper AEEA
vernis  KGA      KGA
verpakking keukenrol milieustraatje: folies
verpakkingsfolie milieustraatje: folies
verplegingsafval 
(thuisverpleging -
niet-risicohoudend)

restafval

vershoudfolie restafval
vertrouwelijk papier papier en karton 
vervallen eetwaren (niet 
vloeibaar)

restafval

vervuild papier (vb. van 
vleeswaren) restafval    

verwarmingskussen (elektrisch) AEEA
verzamelverpakking (folies) milieustraatje: folies
vet (smeervet) KGA 
vetranden aan vlees restafval    
vezelplaat houtafval
videoband KGA 
videocassette KGA 
vijverfolie restafval
vijs schroot
viltstift KGA 
vinyl vloerbedekking multistroom

Verf:
Reken op voorhand nauwkeurig 
uit hoeveel verf je nodig hebt. 
Sluit potten steeds luchtdicht af 
en draai ze om. Zo gaat de verf 
langer mee.

Vershoudfolie:
Gebruik een bewaardoos.

Vertrouwelijk papier:
Durft u uw rekeninguittreksels 
e.d. niet meegeven met de 
papierinzameling, versnipper ze 
dan eerst en geef ze mee in een 
enveloppe of kartonnen doos met 
het oud papier. Er zijn vrij goed-
kope elektrische versnipperaars 
op de markt.

Vetranden aan vlees:
Voeder het aan een huisdier 
(hond, poes,...) of aan de vogels.
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vinylplaat multistroom
vis restafval    
visgraat restafval
vlak glas (niet gewapend -
niet met metaal in - niet-
gelaagd)

milieustraatje: vlak glas

vlees restafval    
vliegengordijn multistroom
vliegenvanger (spuitbus) KGA 
vloerreiniger (elektrisch) AEEA
vlooienband/spray/druppel KGA 
vochtig doekje restafval
vod (gebruikt, vuil met 
chemicaliën)

KGA 

vod (proper) restafval
voedingsspuitbus PMD
voegpasta KGA 
voetbal restafval
voetmat restafval
vogelkooizand restafval        
vogelzaad restafval
vogelzand restafval
voltapijt (tapis-plein) milieustraatje: tapijten
vuilblik (kunststof) restafval
vuilblik (metaal) schroot 
vulpen (leeg) restafval
vuurvaste schotel (aardewerk) bouwafval
vuurvaste schotel (glas) te storten
vuurwapen politie verwittigen
vuurwerk KGA

Afval Fractie
warmwaterkruik restafval
wasbenzine  KGA      KGA
wasco restafval
wasdraad multistroom
wasmand multistroom
wasmiddel  KGA     PMD

Wasmiddel (lege fles of flacon):
Gebruik een geconcentreerd 
product.
Gebruik navulverpakking.

W
Hoe voorkomen?
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waspoeder  KGA     papier en karton
wasverzachter  KGA     PMD
wattenstaafje restafval
wax  KGA     KGA
wc (zonder metalen delen) te storten
wc-borstel restafval
wc-ontstopper  KGA     KGA
wc-reiniger  KGA     KGA
wc-rolletje papier en karton
wegenkaart papier en karton
wegwerpbord restafval
wegwerpfototoestel restafval
wenskaart papier en karton 
wespennest (onschadelijk 
gemaakt)

restafval

white-spirit  KGA     KGA 
wieg (indien voornamelijk uit 
hout)

houtafval

wijnfles (wegwerp) glas
wijnsteenzuur  KGA     KGA
wok AEEA
wol restafval

Afval Fractie
X-straalfoto KGA 
xyleen  KGA     KGA

Afval Fractie
yoghurtbeker restafval
yoghurtfles (kunststof) restafval
yoghurtkarton (brik) PMD
yoghurtpot (kunststof) restafval
ytongblok te storten

Wasverzachter:
Voeg een scheutje azijn aan uw 
wasgoed toe.

Wegwerpbord:
Af te raden, gebruik afwasbaar 
servies.

Wegwerpfototoestel:
Gebruik een gewoon fototoestel 
en geen wegwerp.

White Spirit:
Laat white spirit met verfresten 
bezinken en hergebruik de bo-
venste laag van de vloeistof.

X
Hoe voorkomen?

Y
Hoe voorkomen?
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Afval Fractie
zaag schroot 
zaagmeel (van vervuild of 
behandeld hout)

restafval

zaagmeel (van onbehandeld en 
onvervuild hout)

restafval

zakdoek (textiel) restafval
zakje van warenhuis 
(knisperende soort) restafval
zakje van warenhuis (dikke 
plastic)

milieustraatje: folies

zak (papier) papier en karton 
zak (plastic) milieustraatje: folies
zakmes schroot 
zalf (rest in tube) apotheker
zand bouwafval
zeemvel restafval
zeep KGA 
zelfklever restafval
zetel multistroom
zijden bloem restafval
zilverpapier restafval
zilverpoets  KGA     KGA
zink schroot 
zonnebanklamp (niet breken) KGA 
zonnebrandolie  KGA     PMD
zonnebril restafval
zonnecrème (niet leeg)  KGA     PMD 
zoutzuur  KGA     KGA
zuren  KGA     KGA 
zwabber (zonder steel) restafval
zwangerschapstest apotheker
zwavelzuur  KGA     KGA

Zakje van het warenhuis:
Gebruik een herbruikbare zak, 
een plooikrat, een boodschap-
pentas of een kartonnen doos.

Zak (papier):
Gebruik hem om er uw oud 
papier in aan te bieden voor de 
huis-aan-huis inzameling.

Zak (plastic):
Winkel met je eigen boodschap-
pentas, stop je inkopen in je 
handtas of stop verschillende 
aankopen in eenzelfde zak (en 
vraag dus niet steeds een nieuwe 
zak).

Zetel:
Laat hem opnieuw bekleden.

Z
Hoe voorkomen?
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